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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: I Sverige slutar ungefär 12-13 % av alla kända graviditeter med missfall. 

De flesta sker innan graviditetsvecka 13 och räknas därmed som tidiga. Många 

kvinnor upplever att vårdpersonalen inte ger dem det stöd de behöver. Detta kan 

bero på bristfällig kunskap om den känslomässiga processen vid tidiga missfall. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser i 

samband med tidiga missfall. 

Metod: I litteraturstudien har 10 kvalitativa empiriska studier sammanställts och 

analyserats utifrån Fribergs analysmetod, inspirerad av beskrivande syntes. 

Artikelsökning utfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och SweMed+. 

Resultat: Upplevelserna vid tidiga missfall innefattar psykiska, existentiella och 

sociala aspekter samt omvårdnadsrelaterade upplevelser. Missfallet upplevs ofta som 

en oväntad förlust vilket kan medföra reaktioner som sorg, ifrågasättande av den 

egna identiteten och skuldkänslor. Många kvinnor känner sig missförstådda av sina 

anhöriga och att vårdpersonalen inte uppmärksammar deras känslor, upplevelser och 

behov. 

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor vill bli bemötta med respekt 

och förståelse vid tidiga missfall. För att förbättra omvårdnaden av dessa kvinnor 

krävs personcentrerad omvårdnad som uppmärksammar deras individuella behov, 

utbildning bland vårdpersonalen samt ytterligare forskning inom området. 

 

Nyckelord: Spontan abort. Upplevelse. Omvårdnad. Kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: About 12-13 % of all recognised pregnancies in Sweden end in a 

miscarriage. The majority of these occur before gestational week 13 and are therefore 

classified as early. Many women experience inadequate support from the nursing 

staff. This could be related to a limited knowledge about the emotional process 

subsequent to early miscarriages. 

Aim: The aim of this study was to describe women’s experiences associated with 

early miscarriages. 

Methods: In this literature study 10 empirical studies were compiled and analysed 

with Friberg’s method of analysis, inspired by descriptive synthesis. Article search 

was performed in the Cinahl, PubMed and SweMed+ databases. 

Results: The experiences of early miscarriages include psychological, existential and 

social aspects and experiences connected to nursing care. The miscarriage is often 

perceived as an unexpected bereavement that can bring about reactions such as grief, 

questioning of one’s identity and guilt. Many women feel misunderstood by their 

friends and families and that the nursing staff does not recognize their feelings, 

experiences and needs. 

Conclusion: The result of the literature study shows that women want to be met 

with respect and understanding during the time of early miscarriage. Person centred 

care that recognise the women’s individual needs, education among the staff and 

further research in this area is needed to improve the nursing care of these women.  

 

Keywords: Spontaneous abortion. Life experiences. Nursing care. Women. 
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INLEDNING 

Tidiga missfall har beskrivits som en tyst sorg, en tabubelagd företeelse. Under 

grundutbildningen för sjuksköterskor har litteraturstudiens författare 

uppmärksammat att detta ämne inte alls behandlats. Trots detta är det i många fall 

allmänsjuksköterskans uppgift att vårda kvinnor i samband med tidiga missfall. 

Denna litteraturstudie hade som mål att beskriva ämnet tidiga missfall sett ur 

kvinnans perspektiv. Nedan följer en genomgång av aktuell litteratur och forskning 

inom ämnet. Denna syftar till att öka förståelsen för kvinnornas upplevelser.  

 

BAKGRUND 

Den okomplicerade graviditeten 

En graviditet varar normalt i 38-42 veckor. Graviditetens längd, gestationsåldern, 

beräknas från den första dagen i den sista menstruationen innan befruktningen. 

Befruktningen inträffar ungefär 14 dagar in i menstruationscykeln (Beckmann et al. 

2014, 66). Eftersom befruktningstillfället är svårt att fastställa beräknas inte 

graviditetslängden från denna tidpunkt. Graviditeten delas in i tre trimestrar 

(Borgfeldt et al. 2010, 21-39). 

 

Missfall 

Ett missfall, spontan abort, innebär i Sverige att en graviditet ofrivilligt avbryts före 

graviditetsvecka 22 (Borgfeldt et al. 2010, 183-184). Definitionerna varierar dock 

mellan olika länder. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) räknas förlusten av ett 

foster som ett missfall till och med graviditetsvecka 20 eller om fostret väger mindre 

än 400 gram vid okänd graviditetslängd (Zegers-Hochschild et al. 2009). I Sverige 

betraktas avbrytandet av en graviditet som en tidig förlossning efter 22 fullgångna 

graviditetsveckor och fostret ses därmed som ett barn (Socialstyrelsen 2009, 54).  

 

I Sverige slutar ungefär 12-13 % av alla kända graviditeter med missfall (Adolfsson 

2006; Blohm, Fridén och Milsom 2008). Mörkertalet antas dock vara stort. Många 

tidiga missfall visar sig endast som en sen menstruationsblödning och förblir därför 

okända. Ungefär 80-85 % av alla kända spontana aborter inträffar före 

graviditetsvecka 13 och klassificeras därmed som tidiga (Borgfeldt et al. 2010, 184-

185). 
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Olika typer av missfall och deras symtom 

En vaginal blödning tidigt i graviditeten kan bero på ett hotande missfall. Ingen 

förlust av vätska eller vävnad förekommer (Beckmann et al. 2014, 186), livmodern är 

förstorad och livmodermunnen stängd. Ibland förekommer lätt buksmärta. Ofta 

fortsätter graviditeten normalt (Symonds 2013, 279). 

 

Smärta och blödning är vanliga missfallssymtom. Blödningen tilltar efterhand men är 

sällan livshotande (Borgfeldt et al. 2010, 185-186). Buksmärtan tillkommer timmar 

till dagar efter blödningens början och karaktäriseras av rytmiska kramper, låg 

ryggsmärta och tryck över bäckenet, alternativt ett dovt obehag över suprapubis. Vid 

ett fullständigt missfall töms hela livmodern vid samma tillfälle. Livmodern är liten 

och fast och livmoderhalsen sluten (Beckmann et al. 2014, 186-187). Ofullständiga 

missfall innebär att livmoderhalsen öppnas och att delar av befruktningen stöts ut 

(Symonds 2013, 279). Dessa är vanligast i graviditetsveckorna 8-14 (Borgfeldt et al. 

2012, 184). En missed abortion är ett missfall där livmodern kvarhåller fostret över 

en längre period, vanligtvis mer än två menstruationscyklar. Livmodern slutar att 

växa och de tidiga graviditetstecknen försvinner. Många kvinnor har endast amenorré 

som symtom (Beckmann et al. 2014, 186). Återkommande missfall, minst tre på 

varandra följande spontana aborter, drabbar ungefär 1 % av alla kvinnor (Rai och 

Regan 2006; Symonds 2013, 280). 

 

Orsaker till missfall 

Många faktorer kan bidra till att missfall sker, men orsaken förblir ofta okänd. 

Kromosomavvikelser, som medför att embryot inte utvecklas normalt, är en vanlig 

orsak till tidiga missfall (Symonds 2013, 278). Blohm, Fridén och Milsom (2008) 

visar att missfallsrisken ökar efter 35 års ålder. Med stigande ålder hos kvinnan ökar 

risken för kromosomavvikelser (Rai och Regan 2006). Livsstilsrelaterade riskfaktorer 

är intag av NSAID, antidepressiva läkemedel eller stora mängder koffein, samt bruk 

av nikotin, alkohol eller andra droger. Missfall kan även orsakas av sjukdomar hos 

kvinnan, exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, leversjukdomar, njursjukdomar och 

vissa infektioner. Det kan även bero på missbildningar i livmodern och 

underfunktion i livmodertappen. Endokrina riskfaktorer är progesteronbrist, 

insulinresistens (Rai och Regan 2006; Symonds 2013, 278-279) eller thyroidea-

antikroppar (Beckmann et al. 2014, 185). 
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Diagnos och behandling vid missfall 

En vaginal undersökning visar om livmoderhalsen öppnat sig medan ultraljud 

fastställer om graviditeten är livsduglig (Borgfeldt et al. 2010, 186) eller om 

livmodern tömts fullständigt (Beckmann et al. 2014, 187). Tidigt i graviditeten ställs 

diagnosen ibland utifrån halten av choriongonadotripiner (CGH) i kvinnans blod. 

Detta hormon insöndras från placenta under graviditeten (Borgfeldt et al. 2010, 186). 

 

Hotande eller kompletta missfall kräver vanligtvis inget ingripande. Ofullständiga 

missfall eller missed abortion behandlas däremot medicinskt, kirurgiskt eller 

exspektant (Symonds 2013, 281-282). Ett hotande eller pågående missfall går inte att 

hindra (Borgfeldt et al. 2010, 187). Behandlingsmålen är därför att tömma livmodern, 

kontrollera blödningen, motverka infektioner, lindra smärta och ge känslomässigt 

stöd (Beckmann et al. 2014, 187).  Medicinsk behandling med prostaglandinanaloger 

kan påskynda förloppet om befruktningen kvarhålls i livmodern. Dessa ger effekt 

inom tre dygn och kan medföra blödningar i upp till tre veckor (Symonds 2013, 281). 

Kirurgisk behandling innefattar vakuumaspiration eller skrapning (Tunçalp et al. 

2010). Exspektant behandling innebär att missfallet får avsluta sig självt. Detta är 

aktuellt om livmodern är liten eller om osäkerhet föreligger om missfallet är 

ofullständigt (Symonds 2013, 281-282).  

 

Missfall ur ett samhällsperspektiv 

Tidiga missfall får sällan något utrymme i dagens samhälle. Detta kan ha sin grund i 

att tidiga graviditeter inte bekräftas av andra eftersom de inte syns, samt i bristande 

kunskap om den känslomässiga processen vid förlust av en tidig graviditet. Inom 

vården finns en risk att kvinnors upplevelser förringas genom personalens strävan 

efter att normalisera missfallet, exempelvis genom att det beskrivs som naturens sätt 

att motverka att missbildade barn föds. Detta sätt att hantera situationen kan bero på 

förutfattade meningar om att en kort havandeskapsperiod innebär ett litet 

känslomässigt engagemang (Mander 2006, 41). Rubin (refererad i Mander 2006, 42) 

visade dock på 70-talet evidens för att den känslomässiga anpassningen till 

föräldraskapet kan påbörjas redan innan befruktningen ägt rum. Mander (2006, 42) 

menar att kvinnan kan förvägras möjligheten till hälsosamt sörjande om hennes 

förlust inte bekräftas. 
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Omvårdnad vid missfall 

Vid tidiga missfall förväntas vårdpersonalen förmedla kontroll, kunskap och 

förståelse samtidigt som de ska stärka kvinnornas hanteringsstrategier och ge vård av 

hög standard. Genom detta kan de lindra oro, förtvivlan och rädsla. Ofta upplevs 

dock vårdpersonalens stöd som otillräckligt (Robinson 2014, 179). Evans (2012) visar 

att god omvårdnad bland annat innebär att lyssna på kvinnan, vara tillgänglig och 

visa empati, men att många kvinnor upplever att deras psykiska eller emotionella 

behov inte uppmärksammas av vårdpersonalen. 

 

Att möta kvinnor i samband med missfall kan vara påfrestande för vårdpersonalen 

(Wallbank och Robertson 2013). Relationen mellan patient och sjuksköterska, som 

idag anses vara essentiell för omvårdnaden, medför en ökad risk att sjuksköterskan 

blir för emotionellt involverad och får svårt att hantera sina egna känslor. En del 

sjuksköterskor distanserar sig känslomässigt från sina patienter för att undvika 

denna påfrestning (Evans 2012). 

 

Gott bemötande är grundläggande för sjuksköterskeuppgifter såsom att erbjuda 

hjälp, stöd och vägledning (Svensk sjuksköterskeförening 2010, 6) samt främja 

delaktigheten i vården. Gott bemötande innefattar lyhördhet för patientens 

informationsbehov, att tillgodose detta på ett individanpassat sätt och sedan försäkra 

sig om att informationen uppfattats korrekt. Det innebär också en förmåga att 

kommunicera respektfullt, lyhört och empatiskt (Socialstyrelsen 2005, 11). Empati 

bygger på en förmåga att förstå en annan människas perspektiv och låta sig beröras 

av dennes känslor (Holm 2001, 79). 

 

Omvårdnad bygger på att varje människa ses som en unik individ, i sitt eget 

sammanhang, samt att denne bemöts utifrån sina egna premisser (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010, 6). Ett holistiskt bemötande, vilket innebär att 

individens alla dimensioner och behov beaktas, bör eftersträvas (Barbosa da Silva 

1996, 252). Människan är enligt Eriksson (1995, 60-63) kroppslig, själslig och andlig, 

och kan inte förstås i sin helhet om inte de olika delarna utforskas. 

 

Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om och förståelse för de problem som 

uppstår i samband med tidiga missfall. Tillsammans med god kommunikativ förmåga 
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och mellanmänskligt samspel utgör detta grunden för att kunna ge adekvat stöd 

(Robinson 2014, 179).  

 

Motiv för studien 

I Svensk sjuksköterskeförenings (2010, 6) värdegrund för omvårdnad understryks, 

som tidigare nämnts, vikten av att se och bemöta varje individ utifrån dennes egna 

premisser för att kunna erbjuda hjälp, stöd och vägledning. Evans (2012) visar dock 

att många kvinnor som genomgår missfall inte får den omvårdnad de behöver och att 

deras psykiska behov glöms bort. Detta kan bero på att sjuksköterskor är omedvetna 

om kvinnornas behov. Minst 12-13 % av alla graviditeter slutar i missfall (Adolfsson 

2006; Blohm, Fridén och Milsom 2008) och cirka 85 % av dessa inträffar före 

graviditetsvecka 13 (Borgfeldt et al. 2010, 184-185). Det bristfälliga bemötandet av 

kvinnor i samband med tidiga missfall kan medföra att de förvägras möjligheten att 

sörja på ett hälsosamt sätt (Mander 2006, 42). Empati och närvaro är grunden för 

omvårdnaden som kvinnorna behöver (Evans 2012). Eftersom empati delvis bygger 

på kunskap om den andres situation (Holm 2001, 79), skulle ökad kunskap inom 

detta område kunna leda till att vårdpersonalens omvårdnad och bemötande av 

kvinnor i samband med tidiga missfall förbättras. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser i samband 

med tidiga missfall. 

 

Frågeställningar som besvarats 

 Vilka upplevelser av psykisk karaktär förekommer bland kvinnor i samband 

med tidiga missfall? 

 Vilka upplevelser av existentiell karaktär förekommer bland kvinnor i 

samband med tidiga missfall? 

 Vilka upplevelser av social karaktär förekommer bland kvinnor i samband med 

tidiga missfall? 

 Hur upplever kvinnor den omvårdnad de får i samband med tidiga missfall? 
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METOD 

Litteraturstudiens författare valde att genomföra en litteraturstudie. Utifrån syftet, 

att beskriva kvinnors upplevelser i samband med tidiga missfall, gjordes valet att 

besvara frågeställningarna utifrån kvalitativ forskning. Frågeställningarna valdes 

utifrån två av människans tre dimensioner (jfr Eriksson 1995, 60-63), den psykiska 

och existentiella, eftersom den fysiska aspekten av missfallsupplevelsen gjorts känd 

genom tidigare forskning. Den sociala aspekten och upplevelse av omvårdnaden 

valdes utifrån Umeå-modellen för omvårdnad som framhäver omvårdnadens 

relationsaspekt samt att patienten bör ses i sin sociala kontext (jfr Beck 2013). 

 

Målet med kvalitativa studier är att öka förståelsen för ett valt område genom att 

identifiera de kategorier eller beskrivningar som bäst förklarar det valda fenomenet, 

sammanhanget eller situationen (Olsson och Sörensen 2011, 106). Varje kvalitativ 

studie bidrar med kunskap. Om flera kvalitativa studiers samlade kunskap inom ett 

område sammanställs ökar kunskapsvärdet ytterligare. Motivet för att genomföra en 

litteraturstudie är att öka förståelsen för ett valt område, skapa ny kunskap, omsätta 

denna till praktiken samt visa hur den nya kunskapen kan användas i vårdarbetet 

(Friberg 2012, 121-124). Litteraturstudiens viktigaste informationskälla är tidigare 

vetenskapliga studier (Polit och Beck 2013, 117). Aktuell litteratur är vetenskapliga 

originalartiklar, avhandlingar samt forskningsrapporter (Friberg 2012, 125).  

 

Definitioner 

Psykisk 

Ordet psyke syftar till en människans medvetande, livskraft eller själ (Grøn et al. 

1988, 450). Litteraturstudiens författare har valt att använda definitionen 

medvetande. Medvetandet kan beskrivas som en samlingsbeteckning för människans 

medvetandetillstånd, däribland sinnesintryck, perceptioner, erinringar, 

förväntningar, fantasier, känslor, stämningar och tänkande (Grøn et al. 1988, 360-

361).  

 

Existentiell 

Ordet existentiell kan syfta på att något existerar, en särskilt betydelsefull 

livssituation eller grundstrukturerna för det människliga varandet (Grøn et al. 1988, 
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150-151). Författarna har valt att använda Nationalencyklopedins (2014) definition i 

litteraturstudien, något ”som rör eller är avgörande för människans existens”.  

 

Sökmetoder 

Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Medline, Cinahl, PsychInfo, 

SwePub och SweMed+. Flertalet av dessa valdes ut eftersom de beskrevs som särskilt 

lämpade för omvårdnadsforskning av Forsberg och Wengström (2013, 74-78). Enligt 

Polit och Beck (2013, 119) bör sökorden vid artikelsökningen utgöras av nyckelorden i 

studiens syfte samt synonymer till dessa. I litteratursökningen använde författarna 

främst databasernas respektive ämnesord. Sökorden “abortion, spontaneous”, 

“spontaneous abortion”, “missfall”, “miscarriage”, “life change events”, “life 

experience”, “experience”, “female”, “qualitative studies”, “interviews”, 

“bereavement”, “grief” och “emotions” kombinerades med de booleska operatorerna 

AND och OR. Sökningarna begränsades med peer reviewd när det var möjligt, samt 

med publikationsdatum från och med år 2000. I söktabellen (Se tabell 1, bilaga 1) 

inkluderades endast de sökningar som resulterade i nya träffar. 

 

Urval 

För att det slutgiltiga urvalet ska representera valt ämne måste inklusions- respektive 

exklusionskriterier tydligt definieras och dokumenteras (Olsson och Sörensen 2011, 

112-113). Detta ökar även studiens reproducerbarhet (Polit och Beck 2013, 117).  

Inklusionskriterierna innefattade: 1) Litteraturen är skriven på svenska eller 

engelska. 2) Litteraturen baseras på kvalitativ forskning. 3) Litteraturen beskriver 

kvinnors upplevelser vid tidiga missfall. 4) Studiedeltagarna är över 18 år. 5) 

Vetenskapliga artiklar har expertgranskats innan publicering. 6) Litteraturen är 

publicerad efter år 2000. Exklusionskriterierna innefattade: 1) Litteratur där 

kvinnornas specifika upplevelser vid tidiga missfall inte går att särskilja från andras 

upplevelser, upplevelser vid framkallad abort eller sena missfall. 2) Studier gällande 

missfall vid provrörsbefruktning, eftersom dessa kvinnor sällan vårdas av 

allmänsjuksköterskan. Inga begränsningar gjordes gällande land eftersom missfall 

förekommer överallt.  

 

Urvalet utfördes i fyra omgångar. Urval ett innefattade studier vars titlar motsvarade 

litteraturstudiens syfte. Artiklar vars abstrakt även motsvarade studiens syfte valdes 
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ut för fördjupad granskning, vilket utgjorde urval två.  I urval tre bedömdes huruvida 

dessa studier motsvarades litteraturstudiens urvalskriterier samt om deras resultat 

svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. De artiklar som gick vidare 

kvalitetsgranskades i urval fyra. Denna granskning utfördes i enlighet med Olssons 

och Sörensens (2010, 285) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Se 

bilaga 2). Samtliga studier bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet och inkluderades 

i resultatet.  

 

Totalt 10 artiklar valdes ut och sammanlagt 167 kvinnor ingick i dessa studier. Två 

studier var svenska (Adolfsson et al. 2004 och Ancker et al. 2012), en brasiliansk 

(Domingos, Merighi och de Jesus, 2011), två australiensiska (Harvey, Moyle och 

Creedy, 2001; Rowlands och Lee, 2010), fyra brittiska (Frost et al. 2007; Maker och 

Ogden 2003; Murphy och Merrell, 2009; Tsartsara och Johnson, 2002) och en 

israelisk (Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini 2011). Artiklarna beskrivs 

närmare i tabell 2 (Se bilaga 3). 

 

Dataanalys 

Författarna till litteraturstudien utgick från Fribergs (2012, 122-129) analysmetod 

som inspirerats av beskrivande syntes. Denna metod bygger på att något nytt skapas 

genom analys av tidigare forskning och resulterar i en beskrivande sammanfattning 

med minimal omtolkning av ursprungstexten. Analysen beskrivs som en process där 

originalartiklar sönderdelas och omformas till en ny helhet: litteraturstudiens 

resultat (Friberg 2012, 127). Analysen inleddes med att litteraturstudiens författare 

enskilt läste igenom artiklarna upprepade gånger, med fokus på deras resultat. 

Nyckelresultaten i respektive studie sammanställdes av båda författarna tillsammans 

och sorterades utifrån litteraturstudiens fyra frågeställningar, vilka fick utgöra 

resultatets huvudkategorier. Enligt Polit och Beck (2013, 125) är bristande struktur 

en vanlig orsak till svaghet i litteraturstudier. Därför sammanställdes all data 

tillhörande de fyra huvudkategorierna i tabeller. Likheter och skillnader inom 

kategorierna kunde därmed identifieras, jämföras och kodas. Koder som bedömdes 

vara relaterade slogs sedan samman till underkategorier. Analysen genomfördes 

under ständig dialog för att skapa en så sanningsenlig tolkning som möjligt. 

Tabellerna finns tillgänglig för granskning, men bifogas inte som bilaga. 
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Forskningsetik 

Litteraturstudier inom högskoleutbildningar kräver inget etiskt tillstånd (SFS 

2008:192). Därför, samt för att inte stödja forskning där människor kommer till 

skada, utnyttjas eller såras, valde författarna att enbart inkludera etiskt granskade 

och godkända studier eller studier med ett välutvecklat etiskt resonemang i resultatet. 

Om det inte omnämndes i artikeln, lästes tidskriftens riktlinjer för publicering för att 

fastställa om dessa krävde etisk granskning. Enligt International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod ska sjuksköterskan främja hälsa, motverka lidande, respektera 

mänskliga rättigheter samt främja rätten till adekvat information, självbestämmande 

och konfidentialitet (Svensk Sjuksköterskeförening 2014, 3-4). Litteraturstudiens 

författare anser att detta även bör beaktas inom omvårdnadsforskningen och 

granskade därför studiernas etiska resonemang gällande information, samtycke, 

frivillighet och konfidentialitet. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de kategorier och underkategorier som skapades under 

analysen.  

 

Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Psykiska aspekter Psykiska reaktioner vid missfall 

En upplevelse av förlust och tomhet  

Sökande efter orsaker till missfallet 

Oro över den reproduktiva förmågan 

Existentiella aspekter Synen på fostret 

En förändrad självbild 

Sociala aspekter Vardagens sociala påfrestningar 

Bristande stöd från omgivningen 

Stöd och förståelse från omgivningen 

Omvårdnadsaspekter Bristande omvårdnad 

God omvårdnad 
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Psykiska aspekter 

Psykiska reaktioner vid missfall  

Studier visade att kvinnor tidigt förstod att något var fel (Adolfsson et al. 2004; 

Ancker et al. 2012). Deltagarna i studien av Adolfsson et al. (2004) hoppades att 

deras föraningar var felaktiga. Tsartsara och Johnson (2002) visade att deltagarna 

upprördes av att behöva vänta på ultraljudsundersökningen tillsammans med friska 

gravida kvinnor. Det var smärtsamt att jämföra sig med dessa. En kvinna reagerade 

med ilska. Deltagarna i studien av Ancker et al. (2012) upplevde väntan på beskedet 

som påfrestande. Både tanken på att förlora barnet och missfallets fysiska process 

skrämde dem. En kvinna kände inget annat än ångest och rädsla. För kvinnorna i 

studien av Ancker et al. (2012) kom beskedet som en chock. Även Maker och Ogden 

(2003) beskrev känslor av chock och omkullkastning vid missfallet. Kvinnorna var 

inte förberedda på den fysiska missfallsprocessen. Studier visade att kvinnorna 

ibland förnekade beskedet om att fostret inte levde (Adolfsson et al. 2004; Frost et al. 

2007; Maker och Ogden 2003). Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2009) 

angav att väntan på behandlingen medförde känslor av att ha förråtts av sin kropp. 

Väntetiden försvårades av tanken på det döda embryot och ambivalens inför 

behandlingen. Ett par kvinnor i studien av Frost et al. (2007) kände vämjelse inför att 

bära på ett dött foster. 

 

Domingos, Merighi och de Jesus (2011) beskrev missfallsupplevelsen som svår, 

sorglig och smärtsam samt kantad av oro, rädsla och osäkerhet. En kvinna kände 

hjälplöshet och frustration över den avbrutna graviditeten. För deltagarna i Harvey, 

Moyle och Creedys (2001) studie innebar missfallet emotionell konflikt och tumult 

samt känslor av meningslöshet. Oförmågan att förstå det inträffade orsakade rädsla 

och panik. Försöken att förstå medförde smärta, bedrövelse och utdraget sorgmod. 

En kvinna förlorade självförtroendet samt förmågan att hantera världen och 

kontrollera sina känsloyttringar. Hon betvivlade sin känslomässiga förmåga att 

överleva ännu ett missfall. Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2009) 

visade att det plötsliga och oförståeliga i situationen förstärkte kvinnornas upplevda 

smärta. Kvinnorna isolerade sig, upplevde energibrist och koncentrationssvårigheter 

och uttryckte sin hjälplöshet, sorg och förlust genom tårar. Även Adolfsson et al. 

(2004) belyste missfallets negativa inverkan på deltagarnas mentala hälsa. Kvinnorna 

upplevde besvikelse, förlust och svaghet, allt kändes tungt. Många beskrev att de 
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tappade fotfästet och föll ner i ett svart hål. Isolering och håglöshet medförde 

svårigheter att hantera vardagssysslorna. Många kvinnor sörjde, andra önskade att de 

haft tid att sörja. Sorgeperioden kunde medföra förlorad kroppskontroll och 

pendlande känsloyttringar. De som inte uppmuntrades att sörja återgick till vardagen 

med förlusten groende inom sig.  

 

Ancker et al. (2012) beskrev missfallet som fysiskt och psykiskt påfrestande. 

Besvikelsen över missfallet utvecklades till irritation och ilska över att kroppen inte 

klarat att bära ett barn. Deltagarna upplevde meningslöshet, hopplöshet och någon 

slags psykisk kris. Några kände sig deprimerade och kunde bryta ihop utan orsak. 

Murphy och Merrell (2009) fann att missfallet orsakade smärta, sorg och 

skuldkänslor, vilket förstärkte deltagarnas oro och depressiva känslor. Ingen ansåg 

sig vara deprimerad, men sex av dem nämnde långvarig ledsamhet. Maker och Ogden 

(2003) beskrev att deltagare med oönskade graviditeter upplevde den fysiska delen 

av missfallet som svårare än den emotionella. En av dessa kvinnor upplevde 

missfallet som tur. 

 

Missfallet kunde beskrivas som en betydelsefull livshändelse (Ancker et al 2012; 

Harvey, Moyle och Creedy 2001). Maker och Ogden (2003) fann att det kunde 

medföra en omvärdering av framtiden eller det förflutna. Ancker et al. (2012) visade 

att missfallet hade gjort flera deltagare mer ödmjuka inför livet. Gerber-Epstein, 

Leichtentritt och Benyamini (2009) fann att missfallet kunde medföra en lång och 

smärtsam process som ibland aldrig gick över.  

 

En upplevelse av förlust och tomhet 

Studier visade att missfallet kunde upplevas som en förlust (Adolfsson et al. 2004; 

Domingos, Merighi, och de Jesus 2011; Frost et al. 2007; Harvey, Moyle och Creedy 

2001; Murphy och Merrell 2009). Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini 

(2009) fann att det inte bara var fantasin om embryot som gått förlorad utan även 

livsplaner och livets naturliga utveckling. Kvinnorna i studien av Ancker et al (2012) 

menade att den emotionella planen för framtiden hade krossats. Några studier visade 

att förlusten bestod av hopp och drömmar (Adolfsson et al. 2004; Harvey, Moyle och 

Creedy 2001). Frost et al (2007) beskrev att missfallet innebar en förlust av hopp, 

förväntningar och möjligheter för kvinnorna i studien. Adolfsson et al. (2004) fann 
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att förlusten kunde upplevas fysisk och att en känsla av tomhet uppstod när barnet 

och den planerade framtiden rycktes bort. Även andra studier visade att missfallet 

kunde medföra känslor av tomhet (Ancker et al. 2012; Murphy och Merrell 2009). 

 

Sökande efter orsaker till missfallet 

Frost et al. (2007) visade att kvinnorna försökte hitta orsaker till missfallet utifrån 

ödet, naturen, vetenskapen, medicinen eller religion. Även Maker och Ogden (2003) 

framhöll förklaringsmodeller utifrån ödet eller medicinen. Kvinnorna i Harvey, 

Moyle och Creedys (2001) studie såg missfallet som följden av kroppsliga avvikelser 

eller som ett straff för något de gjort. Studier visade att kvinnorna ibland skuldbelade 

sig själva för missfallet (Adolfsson et al. 2004; Ancker et al. 2012; Frost et al. 2007; 

Harvey, Moyle och Creedy 2001; Maker och Ogden 2003; Tsartsara och Johnson 

2002). Detta kunde bero på otillfredsställande orsaksförklaringar från sjukvårdens 

sida (Adolfsson et al. 2004; Tsartsara och Johnson 2002). Adolfsson et al. (2004) 

fann förklaringar som stress, oro, rökning, feber, för lite mat, för mycket träning, 

tunga lyft eller att kvinnorna inte velat ha barnet nog mycket. Deltagare i studien av 

Ancker et al. (2012) menade att de inte skyddat sin graviditet tillräckligt. Frost et al. 

(2004) visade att omgivningens försök att förvissa kvinnorna om deras oskuld ibland 

var effektlösa. 

 

Oro över den reproduktiva förmågan 

Studier visade att missfallsupplevelsen kunde medföra att kvinnorna betvivlade sin 

förmåga att få barn (Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini 2009; Harvey, 

Moyle och Creedy 2001; Maker och Ogden 2003; Murphy och Merrell 2009). I 

Harvey, Moyle och Creedys (2001) studie angavs smärta, ängslan, skuldkänslor och 

bristande självförtroende som orsaken till detta. Kvinnorna oroade sig för nya 

missfall. Maker och Ogden (2003) angav att majoriteten av deltagarna utvärderade 

chanserna att få barn utifrån sin reproduktiva historia. En kvinna som hade tänkt 

göra abort uttryckte osäkerhet inför en framtida planerad graviditet. En annan 

menade dock att hon oroade sig mindre för framtiden eftersom hon redan hade barn. 

Murphy och Merrell (2009) beskrev att osäkerheten angående den reproduktiva 

förmågan medförde att några kvinnor bestämde sig för att inte bli gravida igen. 
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Existentiella aspekter 

Synen på fostret  

Deltagare i studien av Adolfsson et al. (2004) hade svårt att begripa och ge förlusten 

mening, till följd av svårigheter att definiera vem eller vad embryot varit. Gerber-

Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2009) framhöll på liknande sätt att förlusten 

av någon som kvinnorna aldrig känt eller något som fortfarande var en berättelse, 

dröm, förväntning eller en fantasi försvårade bearbetningen av händelsen. Studier 

visade att en del kvinnor ansåg att de förlorat ett barn (Adolfsson et al. 2004; Ancker 

et al. 2012; Harvey, Moyle och Creedy 2001). Deltagarna i studien av Ancker et al. 

(2012) upplevde att de förlorat ett barn, men förstod att det medicinskt 

klassificerades som ett embryo. I studien av Adolfsson et al. (2004) uttryckte en 

kvinna att hon hade förlorat en familjemedlem. Frost et al. (2007) beskrev att några 

ansåg att det inte var ett barn de hade förlorat. 

 

En förändrad självbild 

Frost et al. (2007) visade att kvinnor som inte hade barn kunde uppleva en känsla av 

ouppfylld potential och otillräcklighet som människa efter missfallet eftersom 

samhället likställer fullkomlig femininitet med moderskap. Även grubblerier över 

orsakssamband kunde medföra känslor av misslyckande, otillräcklighet och 

försvagning av den självupplevda femininiteten. Gerber-Epstein, Leichtentritt och 

Benyamini (2009) beskrev att de kvinnor som ansåg att moderskapet utgjorde 

kvinnlighetens essens, upplevde att de skulle vara ofullständiga om de inte kunde bli 

mödrar. Kvinnor i Harvey, Moyle och Creedys (2001) studie menade att graviditeter 

gjorde det meningsfullt att vara kvinna. Vidare beskrevs hur den emotionella smärtan 

efter missfallet kunde medföra känslor av otillräcklighet. Hela deras världsbild 

rubbades när de inte längre uppfattades som gravida. 

 

Studier visade att missfallet kunde innebära förlust av identiteten som mamma 

(Adolfsson et al. 2004; Harvey, Moyle och Creedy 2001). En kvinna i studien av 

Harvey, Moyle och Creedy (2001) hade sett sig som mor från befruktningen. Alla 

kvinnorna i studien av Ancker et al. (2012) hade sett sig som blivande mödrar. 

Tsartsara och Johnson (2002) fann att inskrivningen på sjukhuset kunde innebära 

att kvinnorna antog rollen som missfallspatient. Några kvinnor i studien av Gerber-
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Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2009) såg sig däremot som gravida i behov av 

särskild vård genom den fysiska missfallsprocessen. Murphy och Merrell (2009) 

beskrev att sjukhusvistelsen kunde utgöra en markör för slutet av identiteten som 

gravid, samt att efterförloppet innebar en anpassning till identiteten som en kvinna 

som haft ett missfall 

 

Sociala aspekter 

Vardagens sociala påfrestningar 

Samtliga deltagare i Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyaminis (2009) studie 

upplevde att omgivningens attityd och likgiltighet bidrog till svårigheterna med att 

återgå till vardagen. Vidare beskrevs hur kvinnorna ville undvika sociala evenemang 

och gravida vänner för att hålla känslor som avundsjuka, förlust och misslyckande 

borta. Ancker et al. (2012) beskrev att möten med småbarn eller andra gravida 

upplevdes svåra och medförde avundsjuka. Resultatet visade även att livets alla 

måsten medförde krav på kvinnorna att visa sig starka. 

 

Ancker et al. (2012) visade att missfallsupplevelsen i flera fall förknippades med skam 

och tabu. Studien av Adolfsson et al. (2004) belyste missfallet som ett personligt 

misslyckande och på grund av seden att inte berätta om sin graviditet före 

graviditetsvecka 12 ville kvinnorna inte tala om orsaken till sin frånvaro på jobbet. 

Domingos, Merighi, och de Jesus (2011) fann att rädslan att bli skuldbelagd eller 

kritiserad försvårade situationen och gjorde den sorgligare. 

 

Bristande stöd från omgivningen 

Studier visade att missfallsupplevelsen innebar ensamhet och isolering för de kvinnor 

som inte fick adekvat stöd av omgivningen (Harvey, Moyle och Creedy 2001; Maker 

och Ogden 2003). Harvey, Moyle och Creedy (2001) fann att kvinnornas försök att 

prata om missfallet ofta bemöttes med tystnad. En kvinna i Rowlands och Lees 

(2010) studie uttryckte chock över bristen på stöd. Majoriteten av studiedeltagarna 

upplevde att omgivningen inte förstod missfallets innebörd. Somliga syftade särskilt 

på makarnas oförmåga att förstå missfallets känslomässiga inverkan. Studier visade 

även att partnerns bristande förståelse för upplevelsen kunde medföra att dennes 

stöd upplevdes som bristfälligt (Harvey, Moyle och Creedy 2001; Maker och Ogden 

2003). 



 

15 
 

 

Harvey, Moyle och Creedy (2001) fann att bristande förståelse medförde att 

kommentarer menade till tröst, istället trivialiserade eller förminskade kvinnornas 

förlust, vilket sårade dem. De upplevde att omgivningen betraktade missfallet som en 

graviditetskomplikation och inte som förlusten av en önskad bebis. Rowlands och Lee 

(2010) beskrev att andra inte alltid kunde hantera kvinnornas sorg och att vänners 

okänsliga uttalanden väckte ilska och frustration. Kvinnorna i studien av Adolfsson et 

al. (2004) ville varken höra eller känna att missfallet var oviktigt. Ancker et al. (2012) 

belyste att kvinnornas farhågor om andras svårigheter att bemöta dem ofta 

besannades och en kvinna i studien av Maker och Ogden (2003) upplevde att hennes 

vänner och familj inte visste hur de skulle reagera på hennes upprepade missfall. 

 

Rowlands och Lee (2010) fann att familjemedlemmarnas bristande stöd kunde få 

kvinnorna att må dåligt. Även en kvinna som varit ovetande om sin graviditet, och 

inte kände något speciellt inför missfallet, upplevde svårigheter att prata om 

händelsen eftersom hennes känslor inte respekterades. Gerber-Epstein, Leichtentritt 

och Benyamini (2009) beskrev att anhöriga snabbt förväntade sig att kvinnorna 

skulle gå vidare. Ofta försökte de uppmuntra till nya försök att bli gravid. 

 

Stöd och förståelse från omgivningen 

Studier visade att kvinnor fick stöd av sina anhöriga (Adolfsson et al. 2004; Ancker et 

al. 2012; Domingos, Merighi, och de Jesus 2011; Gerber-Epstein, Leichtentritt och 

Benyamini 2009; Maker och Ogden 2003; Rowlands och Lee 2010). Rowlands och 

Lee (2010) beskrev det känslomässiga stödet som värdefullt. Adolfsson et al. (2004) 

belyste vikten av att få prata med någon som förstod kvinnorna och svarade på deras 

frågor. Deltagarna i studien av Ancker et al. (2004) behövde någon som förstod att de 

var ledsna, visade deltagande, sörjde med dem eller bara fanns där. Uppriktig 

förståelse innebar att någon förstod att de sörjde mer än ett barn. Gerber-Epstein, 

Leichtentritt och Benyamini (2009) angav att kvinnorna fick stöd och förståelse av 

sina partners, familjer eller andra med liknande erfarenheter.  

 

Rowlands och Lee (2010) fann att kvinnornas förmåga att prata om situationen var 

viktig och kunde locka fram stödet de behövde. Två deltagare beskrev att deras 

stöttande makar underlättat situationen. Maker och Ogden (2003) visade att 
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relationerna till partners eller andra kvinnor som genomgått missfall kunde gynnas 

av att kvinnorna delade med sig av sina upplevelser. Gerber-Epstein, Leichtentritt 

och Benyamini (2009) fann att de som hade vänt sig till sin ursprungsfamilj kände 

sig förstådda av sin mor och att hon kunde härbärgera deras upplevelser, vilket kunde 

stärka deras relation. Forskningsresultatet visade vidare att kvinnans stödjande 

nätverk, oavsett hur begränsat det var, underlättade hanteringen av förlusten. 

 

Ancker et al. (2012) beskrev att det var befriande att våga prata om 

missfallsupplevelserna. Adolfsson et al. (2004) fann att kvinnorna fick nya insikter 

genom att samtala om det inträffade och att detta underlättade bearbetningen. 

Genom att berätta om missfallet för sina arbetskamrater fick de ibland veta att andra 

varit med om samma sak och en känsla av samhörighet uppstod. Studier visade att 

kvinnor med liknande erfarenheter kunde uppfattas som mer stödjande och 

förstående än andra (Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini 2009; Rowlands 

och Lee 2010). Harvey, Moyle och Creedy (2001) framhöll att kvinnor, vars anhöriga 

misslyckats att ge stöd, drog slutsatsen att endast personer som genomgått missfall 

kunde förstå deras känslor. 

 

Omvårdnadsaspekter 

Bristande omvårdnad 

Studier visade att kvinnor ibland kände sig ensamma eller övergivna av 

vårdpersonalen (Adolfsson et al. 2004; Ancker et al. 2012; Harvey, Moyle och Creedy 

2001; Murphy och Merrell 2009). Adolfsson et al. (2004) beskrev att 

studiedeltagarna kände sig åsidosatta av personalen medan de väntade på sin 

diagnos. En kvinna i studien av Murphy och Merrell (2009) som erbjöds ett eget rum 

på vårdavdelningen uppskattade möjligheten att få sörja i fred, men upplevde 

samtidigt isolering. Harvey, Moyle och Creedy (2001) fann att den redan påfrestande 

situationen försvårades om vårdpersonalen upplevdes hålla sig på avstånd från 

kvinnorna för att slippa hantera situationen. En kvinna i studien av Adolfsson et al. 

(2004) upplevde sig ha låg prioritet hos personalen. Studiedeltagarna uttryckte även 

en rädsla för att vara till besvär. Studien av Ancker et al. (2012) visade att kvinnor 

som genomgick missfallet i hemmet kunde känna sig övergivna eftersom de inte hade 

tillgång till önskad medicinsk hjälp. Resultatet i studien av Tsartsara och Johnson 

(2002) visade att kvinnorna inte alltid erbjöds den uppföljning eller det psykologiska 
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stöd de förväntat sig eller behövt. En kvinna beskrev att hon inte orkat ordna detta 

själv. 

 

Ancker et al. (2012) visade att kvinnorna upplevde att deras känslor, behov och 

kunskap ifrågasattes av vårdpersonalen, däribland upplevelsen av att ha förlorat ett 

barn. Kvinnornas oro bemöttes inte och ibland kände de att de nonchalerades eller 

reducerades till en diagnos. Frost et al. (2007) fann att personalens bruk av 

medicinska termer som befruktningsprodukt ökade lidandet för kvinnorna som ansåg 

att de förlorat ett barn. Rowlands och Lee (2010) beskrev upplevelser av bristande 

omvårdnad och empati, samt okänsliga kommentarer som förnekade missfallets 

betydelse. Kvinnorna kände att deras fysiska och emotionella behov inte beaktades. 

En kvinna uttryckte att hennes emotionella behov ignorerades. Deltagarna i Harvey, 

Moyle och Creedys (2001) studie antog att vårdpersonalen endast intresserade sig för 

vårdens fysiska aspekter eftersom de inte upplevdes bry sig om kvinnornas 

välbefinnande eller upplevelser.  

 

Majoriteten av deltagarna i Rowlands och Lees (2010) studie upplevde att de hade 

fått bristfällig information. Ancker et al. (2012) beskrev att flera studiedeltagare 

uttryckte ilska och besvikelse över att ingen förklarade vad som händer med kroppen 

under missfall. De saknade information och möjligheter att ställa frågor. Harvey, 

Moyle och Creedy (2001) fann att bristen på information påverkade deltagarnas 

återhämtning eftersom de inte visste vad som kunde förväntas under efterförloppet. 

Detta orsakade känslor av maktlöshet och kontrollförlust. Deltagare i studierna av 

Maker och Ogden (2003) samt Tsartsara och Johnson (2002) upplevde 

vårdpersonalens förklaringar till varför missfallet inträffat som otillräckliga.  

 

God omvårdnad 

Domingos, Merighi, och de Jesus (2011) fann att de flesta studiedeltagarna var nöjda 

med vården och att de kände sig välkomnade av personalen. En kvinna hade känt sig 

välkommen och trygg eftersom omhändertagandet var professionellt och tillgodosåg 

hennes känslomässiga och religiösa behov. Studien av Tsartsara och Johnson (2002) 

visade att kvinnorna uppskattade att behandlas på en avdelning för tidiga graviditeter 

av specialistsjuksköterskor som hade goda kommunikativa färdigheter och erbjöd 

kvinnorna tillräckligt med tid. Mest uppskattade kvinnorna att de sågs som unika 
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individer, att vården var varsam och bekräftande samt att de uppriktigt erbjöds 

uppföljande rådgivning och stöd. En deltagare beskrev i positiva ordalag hur hon 

bemötts med förståelse, empati och varsamhet.  

 

Rowlands och Lee (2010) fann att personalens bekräftelse av kvinnornas förlust var 

en viktig aspekt av stödjande omvårdnad. Tre studiedeltagare upplevde att de fått bra 

stöd från vårdpersonalen eftersom dessa hade uppmärksammat deras känslomässiga 

behov. En kvinna uppskattade att någon hade kontaktat henne och visat intresse för 

hur hon mådde efter missfallet. Kvinnorna i studien av Ancker et al. (2012) som haft 

upprepade missfall tyckte det var skönt att vårdpersonalen försäkrade dem om att de 

inte gjort något fel. Alla deltagare utom en hade även haft kontakt med en kurator 

eller psykolog i direkt anslutning till missfallet, vilket upplevdes underlätta 

bearbetningen av sorgen. Adolfsson et al. (2004) visade att ett gott omhändertagande 

och ett sympatiskt bemötande kunde lindra känslor av oro och övergivenhet. En 

kvinna upplevde att hennes återhämtning gynnades av att hon hade bemötts på ett 

bra sätt. 

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med 

tidiga missfall. Resultatet visade att missfallsupplevelsen, förutom den redan kända 

fysiska dimensionen, även kan innefatta psykiska, existentiella och sociala aspekter 

samt omvårdnadsrelaterade upplevelser. Missfallet utgör många gånger ett oväntat 

trauma och upplevs ofta som en förlust. Det kan medföra reaktioner som sorg, 

ifrågasättande av den egna identiteten samt skuldkänslor. Många kvinnor känner sig 

missförstådda av sina anhöriga och att vårdpersonalen inte uppmärksammar deras 

känslor, upplevelser och behov. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har litteraturstudiens reslutat jämförts med och diskuteras 

utifrån tidigare forskning samt omvårdnadsvetenskapliga teorier och modeller. I 

enlighet med Friberg (2012, 127-130) har författarna även reflekterat över resultatets 

betydelse för omvårdnaden. 
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Litteraturstudiens resultat visar att missfallet kunde inverka negativt på kvinnornas 

välbefinnande. Ibland användes ordet sorg. Även Brier (2008) visar i sin reviewstudie 

att ett betydande antal kvinnor sörjer efter missfall, samt att sorgereaktionen tycks 

påverkas av relationen till fostret. Resultatet i litteraturstudien visade att vissa 

kvinnor såg fostret som sitt barn. Detta kan jämföras med Lumleys (1982) fynd, att 

kvinnor kan etablera en relation med fostret redan tidigt i graviditeten. Hjelmstedt, 

Widström och Collins (2006) studieresultat påvisar att kvinnans känslomässiga 

anknytning till ett ofött barn ökar allteftersom graviditeten fortskrider. Detta 

indikerar, enligt litteraturstudiens författare, att sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal alltid bör beakta kvinnornas känslor i samband med tidiga missfall. 

Trots att den känslomässiga anknytningen till fostret ofta inte är lika stark i början av 

graviditeten, visar litteraturstudiens resultat ett den enskilda kvinnan kan ha en stark 

relation till sitt ofödda barn. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att missfallet ofta innebar en förlust. Enligt Eide 

och Eide (2009, 203) är då sorg den naturliga reaktionen. Bonanno och Kaltmans 

(2001) sorgeteori framhåller att sorg inte kan delas in i stadier, utan att en förlust 

följs av normala och förutsägbara reaktioner med individuella variationer. 

Sorgereaktionerna innefattar kognitiv dysfunktion, dysfori, nedsatt hälsa samt 

nedsatt social förmåga eller arbetskapacitet det närmaste året efter förlusten. Vanliga 

sorgereaktioner är exempelvis svårigheter att förstå förlusten, långvarigt sökande 

efter mening, upplevelser av en förlorad framtid eller identitet, känslor av ångest, 

ilska, ledsamhet eller skuld, längtan, ensamhet samt fysiska reaktioner som 

sömnproblem och nedsatt matlust och social påverkan som isolering och svårigheter 

att uppfylla sociala eller arbetsrelaterade krav. Många delar av litteraturstudiens 

resultat påvisar reaktioner liknande de som beskrivs i Bonanno och Kaltmans 

sorgeteori vilket, enligt litteraturstudiens författare, tyder på att sorgereaktioner 

förekommer efter missfall oavsett om ordet sorg används eller inte. Kvinnornas 

upplevelse av social ensamhet, deras psykiska reaktioner samt upplevelse av 

identitetsförlust och sökande efter mening är några av dessa.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor upplevde missfallet som oväntat. Enligt 

litteraturstudiens författare indikerar detta att upplevelsen även kan tolkas i ljuset av 

en kristeori. Eide och Eide (2009, 197-203) beskriver att händelser som innebär stora 
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livsförändringar kan medföra förlust av sammanhang och mening och orsaka en 

krisreaktion. Denna delas in i fyra delvis överlappande faser. Den inledande 

chockfasen är kort och karaktäriseras av förnekelse och bortträngande av exempelvis 

sorgereaktioner. Några kvinnor i litteraturstudiens resultat förnekade förlusten av 

fostret, vilket skulle kunna tolkas som en sorgreaktion, men också som ett tecken på 

psykisk chock. Eide och Eide (2009, 197-203) beskriver att händelsen börjar tas in i 

reaktionsfasen vilket medför att individen översköljs av svårkontrollerade tankar och 

känslor. Bearbetnings- eller reparationsfasen innebär att det svåra successivt tillåts, 

vilket möjliggör bearbetning. Därefter inträder nyorienteringsfasen.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna ofta upplevde vårdpersonalens 

information som otillräcklig. Enligt Eide och Eide (2009, 123) medför chockfasen 

svårigheter att tolka och uppfatta information och att denna därför måste upprepas. 

Helström och Victor (1987) menar att informationen förmodligen är god, men att 

kvinnorna troligtvis är i chock vid missfallets början och därför inte uppfattar denna. 

De anser att kvinnorna bör ges information och möjlighet att ställa frågor i ett senare 

skede för att förstå det inträffade och få hjälp i den känslomässiga sorgeprocessen. 

Litteraturstudiens författare menar att det därför är viktigt för sjuksköterskan att ge 

individ- och situationsanpassad information samt följa upp hur den uppfattats (jfr 

Eide och Eide 2009, 345-351). Uppföljning efter missfall bör eftersträvas både för att 

tillgodose kvinnornas informationsbehov och underlätta sorgeprocessen. Uppföljning 

efterfrågades av några kvinnor i litteraturstudiens reslutat. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att deltagare kunde beskylla sig själva för 

missfallet, ibland till följd av otillfredsställande orsaksförklaringar. Även Adolfsson 

och Larsson (2010) beskriver denna företeelse. Markovic et al. (2006) visar att 

skuldkänslor även kan förekomma till följd av otillräcklig information om 

orsakssamband vid andra graviditetskomplikationer. Enligt Bonanno och Kaltman 

(2001) är skuldkänslor en normal sorgereaktion. Informationen om orsaken till det 

inträffade måste vara tydlig under både reaktions- och bearbetningsfasen (Eide och 

Eide 2009, 214-226). Skulbegreppet kan enligt litteraturstudiens författare även 

tolkas ur ett kulturellt perspektiv. Li et al. (2014) anser att skuldbegreppet har en 

kulturell kontext eftersom länders moralkodex kan innehålla olika faktorer som 

framkallar skuld. Wallbott och Scherer (1995, 476) menar att skuld har mer negativa 
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konsekvenser för människor i individualistiska samhällen jämfört med de i 

kollektivistiska. Fontaine et al. (2006) hävdar dock att de kulturella skillnaderna är 

små. Litteraturstudiens resultat visade endast att kvinnor från Sverige, 

Storbritannien och Australien skuldbelade sig själva. Detta kan jämföras med 

resultatet i en studie av Haws et al. (2010), utförd i Tanzania, där ingen deltagare 

kände skuld över missfallet trots att de anklagades av andra i samhället. 

Litteraturstudiens författare menar att sjuksköterskor och läkare bör vara medvetna 

om att skuldkänslor och skuldbeläggning kan förekomma i samband med missfall, 

trots att kulturella skillnader förekommer. Därför bör de vara noga med att informera 

om möjliga orsaker, samt uppmärksamma eventuellt förekommande skuldkänslor. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att missfallet kunde medföra tvivel över den 

reproduktiva förmågan. Ibland förekom även otillräcklighetskänslor, förklarat med 

att samhället förknippar fullkomlig kvinnlighet med moderskap. Denna företeelse har 

uppmärksammats i annan forskning, däribland studien av Hsu et al. (2003) som 

visar att Taiwanesiska kvinnor såg barnafödandet som ett ansvar och uppfyllelsen av 

en kulturell roll och kände sig okvinnliga då deras barn dödfötts. Haws et al. (2010) 

fann att barnafödande och kvinnligt värde även sammankopplas i Tanzania, vilket 

medför stigmatisering av infertila kvinnor. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor reagerade negativt på kommentarer 

och uttalanden som förminskade missfallets betydelse. Abboud och Liamputtong 

(2005) menar att kommentarer eller handlingar, som andra upplever triviala, kan 

uppfattas som hänsynslösa av kvinnor som fått missfall. Litteraturstudiens resultat 

visade även att kvinnor som menade att de förlorat ett barn våndades när 

vårdpersonal använde medicinska termer såsom befruktningsprodukt. Även denna 

företeelse bekräftas av Abboud och Liamputtong (2005). Litteraturstudiens författare 

menar att vårdpersonalen bör använda samma ord för missfallet som kvinnan 

använder, vilket förutsätter att hennes upplevelse efterfrågas. Detta skulle innebära 

att kvinnans känslor uppmärksammas och respekteras, samt att hon ges möjlighet att 

avreagera sig. Möjligheten att avreagera sig beskrivs vara viktig under chockfasen 

(Eide och Eide 2009, 211). 
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I litteraturstudiens resultat framkom att anhöriga ibland förväntar sig att kvinnorna 

ska återhämta sig snabbt. Adolfsson och Larsson (2010) gör gällande att den svenska 

familjekulturen inte accepterar nedstämdhet i mer än en vecka. Vidare hävdar de att 

sorgeprocessen efter missfall i stora delar är genomgången efter 1-1,5 månader. Smart 

(2003) visar däremot att kvinnor fortfarande kan minnas missfallet med smärta flera 

decennier senare. Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor upplevde bristande 

stöd från anhöriga, vilket kvinnorna antog bero på bristande förståelse. Enligt Eide 

och Eide (2009, 202) kan anhörigas stöd upplevas bristfälligt eftersom att även de 

har egna reaktioner att hantera och därför inte kan ge det stöd som förväntats. 

Utifrån detta menar litteraturstudiens författare att sjuksköterskor bör vara 

medvetna om att missfallet kan ha stor betydelse för kvinnan. Dock är det viktigt att 

anhöriga inte glöms bort av sjuksköterskor i samband med missfallet. Även Umeå-

modellen för omvårdnad belyser vikten av att se patienten i sin sociala kontext (Beck 

2013). 

 

Eide och Eide (2009, 210-220) menar att en person i kris har ett stort behov av 

mänsklig kontakt och någon att dela sina känslor med. De understryker vikten av att 

informera, lyssna på, stödja, trösta, vårda dessa personer. Litteraturstudiens resultat 

visar att kvinnornas behov inte alltid tillgodosågs. Många upplevde övergivenhet 

samt att vårdpersonalen varken fanns tillgängliga, lyssnade, visade förståelse eller 

bekräftade deras sorg, problem som även belystes i litteraturstudiens bakgrund. 

Engelhard, van den Hout och Vlaeyen (2003) påvisar ett positivt samband mellan 

stigande gestationsålder vid förlusten och vårdpersonalens stöd. Litteraturstudiens 

författare menar att personalens bemötande skulle kunna bottna i bristande insikt 

om ett tidigt missfalls psykiska följder samt okunskap om sorgehantering. 

 

I litteraturstudiens resultat understryks vikten av att bemöta kvinnor med tidiga 

missfall på ett bra sätt. Missfallsupplevelsen beskrivs ofta som svår, och varje kvinnas 

upplevelse är unik trots förekomst av likheter. Detta indikerar ett behov av 

personcentrerad omvårdnad. Morgan och Yoder (2011) beskriver personcentrerad 

omvårdnad som holistisk, individuell och respektfull, baserad på en terapeutisk 

relation, vilket främjar patientdelaktigheten. Detta innebär att individens unika 

behov och hälsoproblem beaktas. Litteraturstudiens författare menar att vård, 

behandling och uppföljning bör planeras utifrån den enskilda individens behov, samt 
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att detta kräver ett uppriktigt intresse för den individuella kvinnan och mod att möta 

henne.  

 

Somliga kvinnor i litteraturstudiens resultat upplevde missfallet som oförståeligt, 

orättvist eller meningslöst. Enligt Antonovsky (2005, 42-46, 185) kan sådana känslor 

bero på låg känsla av sammanhang (KASAM). En hög KASAM innebär att händelser i 

livet känns begripliga, hanterbara och meningsfulla, vilket kan förbättra förmågan att 

hantera påfrestningar. Genom ett möte där sjuksköterskan tar hänsyn till kvinnans 

alla dimensioner skulle hen, enligt litteraturstudiens författare, även kunna få ökad 

förståelse för vad som påverkar kvinnans förmåga att hantera svårigheter och därmed 

en möjlighet att underlätta hennes situation.  

 

Stryhn (2007, 84) hävdar att det är vårdpersonalens etiska ansvar att värna om det 

sårbara hos varje levande varelse. Utifrån detta drar litteraturstudiens författare 

slutsatsen att det etiskt oförsvarbart av personalen att inte närma sig sina patienter 

eller undvika att se deras sårbarhet. Adolfsson och Larsson (2010) hävdar att 

missfallet måste accepteras och bearbetas för att ett par ska kunna bli gravida igen 

utan att bära på obearbetade sorgereaktioner. Bonanno och Kaltman (2001) påvisar 

att liten evidens stöttar de traditionella uppfattningarna om att smärta ska uttryckas 

och sorg genomarbetas. Eide och Eide (2009, 215) menar däremot att bearbetningen 

underlättas av att prata om det inträffade. Även litteraturstudiens resultat styrker 

detta. Litteraturstudiens författare menar därför att sjuksköterskor har ett stort 

ansvar i denna process genom att uppmärksamma, tolerera och bekräfta kvinnornas 

förlust och sorg.  

 

Metoddiskussion  

Kvalitativa studier bidrar till förståelse för ett fenomen samt hur individers behov, 

erfarenheter och förväntningar kan bemötas (Friberg 2012, 121). Utifrån detta och 

studiens syfte valde författarna att basera litteraturstudien på kvalitativ forskning. 

Förhoppningen var att denna skulle bidra till förbättrad omvårdnad av kvinnor vid 

tidiga missfall.  

 

Östlund (2012, 74) menar att vetenskapligt material är en färskvara och 

rekommenderar årtalsbegränsning vid litteratursökningen om äldre forskning är 
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ointressant. Utifrån detta gjordes valet att enbart inkludera artiklar publicerade efter 

år 2000. Litteraturstudiens författare har diskuterat begränsningen utifrån studiens 

syfte, utan att kunna avgöra huruvida upplevelser äldre än 14 år kan räknas 

irrelevanta idag. Frågan är i vilken utsträckning upplevelserna är bundna till sin 

samtida kontext och hur mycket vården har förändrats. Begränsningen bedömdes 

vara rimlig utifrån examensuppgiftens tidsaspekt och omfattning, trots att den 

möjligtvis medförde att relevanta studier missades.  

 

En styrka med studien var de tydliga inklusionskriterierna, vilka även underlättade 

artikelurvalet. Under arbetet framkom det att definitionen för tidiga missfall varierar. 

Murphy och Merrell (2009) angav graviditetsvecka 16 som den övre gränsen i 

Storbritannien. Studier som innefattande enstaka missfall i graviditetsvecka 13-16 

inkluderades därför. Enligt Polit och Beck (2013, 124) är kvalitetsgranskningen viktig 

för att kunna dra slutsatser samt påvisa kunskapsluckor i evidensläget inom ett 

område. Valet av bedömningsinstrument för kvalitetsgranskning utgör en styrka för 

litteraturstudien, eftersom det gav litet utrymme för subjektiv tolkning.  

 

Validitet är ett kvalitetsbegrepp som inom kvalitativ forskning innebär att det finns 

en koppling mellan verkligheten och tolkningen (Olsson och Sörensen, 2011, 107). 

Detta eftersträvades genom att litteratursökningen utfördes utifrån sökord och att 

studierna valdes ut utifrån litteraturstudiens syfte. Alla aktuella studier inkluderades 

och lästes igenom enskilt av litteraturstudiens författare innan den gemensamma 

analysen påbörjades. En kritisk utgångspunkt antogs och öppenhet inför olika slags 

förståelse av missfallsupplevelsen eftersträvades, vilket även utgör en styrka.  

 

Forsberg och Wengström (2013, 140) beskriver att deltagarurvalet inom kvalitativ 

forskning bör förbättra chanserna att beskriva, förklara eller förstå det valda 

området, samt bidra till resultatets överförbarhet till andra situationer. Författarna 

menar att överförbarhet uppnåtts genom deltagarnas varierade etnicitet, syn på 

graviditeten, sociala situation, civilstatus och reproduktiva historia, vilket medförde 

en relativt nyanserad bild av missfallsupplevelsen.  

 

En svaghet för litteraturstudien är att de flesta artiklarna var skrivna på engelska, 

vilket inte är författarnas modersmål. Trots att lexikon använts i översättningen finns 
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en risk för feltolkningar. Denna risk motverkades genom att litteraturstudiens 

författare diskuterade översättningen, samt genom att de ständigt återkom till 

originalartiklarna för att i ljuset av dessa förstå de utvalda utdragen. Friberg (2012, 

127) understryker vikten av att ständigt växla fokus mellan helheten och delarna 

under analysen.  

 

Forskningsetisk diskussion  

Forskningsetiken innebär ett ansvar gentemot forskningsvärlden. Genomförandet 

ska vara etiskt och studien hålla god kvalitet. Allvarliga metodfel som avsiktlig 

feltolkning eller plagiat får inte förekomma (Kjellström 2012, 70-87). Egna åsikter får 

inte uttryckas när artiklarna beskrivs och studier får inte utelämnas för att resultaten 

inte stämmer med författarens uppfattning (Polit och Beck 2013, 126). För att 

motverka detta har litteraturstudiens författare sammanställt resultatet tillsammans 

under ständig dialog, använt god referensteknik och sammanställt en referenslista 

som möjliggör granskning av allt material. Alla relevanta studier har inkluderats och 

beskrivits så värderingsfritt som möjligt. Ett exempel på detta är författarnas val att 

inte använda uttrycket “drabbas av missfall”, eftersom detta uttrycker en förutfattad 

mening om att missfall alltid upplevs som något negativt. 

 

Inom forskningsetiken ställs krav gällande information samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande av personuppgifter (Olsson och Sörensen 2011, 84-85). Dessa aspekter 

belystes inte i alla studier, vilket hade varit önskvärt. Däremot var samtliga etiskt 

granskade och godkända, vilket var författarnas minimikrav. Om det funnits fler 

studier inom området hade litteraturstudiens författare uteslutit studier som inte 

visade hur forskningsetiken beaktades i deltagarurvalet.  

 

Slutsats  

Litteraturstudien visar att kvinnors upplevelser i samband med tidiga missfall är 

komplexa, varierade och kan innefatta känslor från lättnad till sorg, kris eller 

ifrågasättande av den egna identiteten. I många fall upplevs missfallet som en förlust 

och då ofta som en förlust av något mer än ett barn. Denna förlust kan medföra 

sorgereaktioner som inte alltid uppmärksammas eller bekräftas av vårdpersonal eller 

anhöriga. Oavsett hur kvinnorna reagerar vill de bli bemötta med respekt och 

förståelse.  



 

26 
 

Kvinnornas individuella upplevelser påvisar ett behov av personcentrerad 

omvårdnad. Litteraturstudiens resultat visar även att sjuksköterskor behöver mer 

kunskap om kvinnors upplevelser i samband med tidiga missfall samt att det behövs 

ytterligare utbildning i sorghantering under sjuksköterskeutbildningen.  

 

Det finns ett behov av ytterligare forskning om kvinnors copingstrategier i samband 

med tidiga missfall samt sjuksköterskors upplevelser av att vårda dessa kvinnor. Även 

sambandet mellan upplevd kvinnlighet och reproduktiv förmåga i olika kulturer samt 

kulturella aspekter av skuld i samband med tidiga missfall bör beforskas. 
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6-11 deltog. 

 

 

Resultatet presenteras i 

fem teman:  

(1) Förlust: Av babyn, 

mammarollen och 

drömmar. 

(2) Osäkerhet. 

(3) Skuld.  

(4) Den kliniska 

vården: Bristande 

information hindrade 

kvinnornas 

återhämtning  

(5) Behovet av 

emotionellt stöd. 

Hög 

 

Etiskt 

prövad 

och 

godkänd 

 

Etiskt 

resone-

mang 

finns 



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3.   

 
 

Författare,  

År, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 

Etik 

Maker, C 

Ogden, J 

 

2003 

 

Psychology & 

Health 18 (3): 

403-415 

 

Storbritannien 

 

The 

miscarriage 

experience: 

more than 

just a trigger 

to psycho- 

logical 

morbidity? 

Syftet är att 

skapa insikt i 

missfalls- 

upplevelsen 

utifrån 

kvinnans 

perspektiv, 

med fokus på 

tidiga missfall 

som inträffar i 

den första 

trimestern. 

Fenomenologisk 

design. 

Intervjustudie. 

Datainsamling 

skedde genom 

semistruktur- 

erade intervjuer, 

30-60 min. 

Kvinnorna ledde 

samtalet. 

Analys utfördes 

genom en 

tolkande 

fenomenologisk 

metod. 

16 kvinnor som 

behandlats vid en 

tidig graviditets- 

avdelning på ett 

sjukhus för 

missfall före gv. 

14 inbjöds att 

delta (bortfall 3). 

13 kvinnor, varav 

en hade fått 

missfall efter gv. 

12 deltog. De var 

22-43 år och hade 

olika etnisk 

bakgrund. 

Resultatet 

presenterades i form 

av teman som 

kategoriserats i tre 

stadier, eftersom 

kvinnorna beskrev sina 

upplevelser som 

dynamiska hellre än 

statiska: 

(1) Missfallets tumult. 

(2) Anpassning till 

missfall. 

(3) Avslut: Att gå 

vidare. Känslorna 

förändras.  

 

 

Hög 

 

Etiskt 

prövad 

och 

godkänd 

 

Etiskt 

resone-

mang 

finns 



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3.   

 
 

Författare,  

År, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 

Etik 

Murphy, F 

Merrell, J 

 

2009 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

18 (11): 1583-

1591  

 

Storbritannien 

Negotiating 

the 

transition: 

caring for 

women 

through the 

experience of 

early 

miscarriage 

Att utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

att ha ett 

tidigt missfall 

på två 

gynekologisk 

sjukhus- 

avdelning och 

en avdelning 

för tidig 

graviditet. 

En kvalitativ 

etnografisk design. 

  

Datainsamling 

utfördes genom 

observationer, 

analys av 

nyckeldokument 

samt inspelade, 

enskilda intervjuer, 

ca 35-90 miunuter 

Analysen av 

intervjuerna 

utfördes tematiskt. 

Ändamålsenligt 

urval med 

rekrytering både 

från sjukhus och 

samhälle. 

Urvalskriterier 

fanns. 

8 kvinnor, 30-59 

år, som haft minst 

ett missfall mellan 

gv. 5-14, en efter 

gv. 12 deltog. 

Samt 16 personer 

ur 

personalgruppen. 

Studiens resultat 

presenteras i from av 

tre tydliga faser. 

(1) De första tecknen 

och bekräftelse; den 

“dåliga-nyhets- 

kliniken”. 

(2) Förlora babyn. 

(3) Följderna: passera 

”vad skulle kunna gå 

fel-världen”. 

Psykologiskt lidande, 

sorg och skuld 

förekom. En ny 

identitet bildades. 

Medel 

 

Etiskt 

prövad 

och 

godkänd 

 

Etiskt 

resone-

mang 

finns 



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3.   

 
 

Författare,  

År, Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 

Etik 

Rowlands, I J 

Lee, C 

 

2010 

 

Journal of 

Reproductive & 

Infant 

Psychology 28 

(3): 274-286 

 

Australien 

‘The silence 

was 

deafening’: 

social and 

health 

service 

support after 

miscarriage 

Att utforska 

vilka sociala 

faktorer och 

sjukvårdsfakto

rer som hjälpt 

och hindrat 

kvinnor i 

samband med 

missfall, med 

fokus på 

omgivningens 

responser och 

dess inverkan 

på kvinnorna. 

Studien baseras på 

grounded theory. 

Intervjustudie. 

Datainsamlingen 

utfördes genom 

enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer, 

baserade på fem 

frågor. 

Under 

analysprocessen 

identifierades 

teman. 

Opportunistiskt 

urval. Rekry-

tering genom ett 

nyhetsbrev för 

universitets-

personal. Inga 

urvalskriterier 

beskrivs. 9 

kvinnor, 35-42 år, 

med olika 

civilstatus, etnic-

itet och inställ-

ning till gravidit-

eten deltog. De 

hade fått missfall i 

gv. 5-14, varav 

en efter gv. 12. 

Artikeln beskriver 

studiens ena 

huvudtema: Andras 

engagemang utifrån tre 

subteman (det andra 

temat: Fokus på självet 

behandlas inte). 

(1) Tillgänglighet till 

socialt stöd: Viktigt att 

prata med andra och få 

stöd.  (2) Behov av 

bekräftelse av 

missfallet.  (3) 

Medicinsk vård: 

Kvinnorna beskrev 

besvikelse över brist på 

empati och information. 

Hög 

 

Etiskt 

prövad 

och 

godkänd 



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3.   

 
 

Författare,  

År, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 

Etik 

Tsartsara, E 

Johnson, E P 

 

2002 

 

Effectiveness 

in Nursing 6 

(2): 55-65. 

 

Storbritannien 

 

Women's 

experiences 

of care at a 

specialised 

miscarriage 

unit: an 

interpretive 

pheomeno-

logical study. 

Att belysa ett 

antal kvinnors 

upplevelse av 

den vård de 

fått vid ett 

allmän-

sjukhus, i 

samband med 

ett missfall i 

första 

trimestern. 

Fenomenologisk 

design. 

Intervjustudie. 

Datainsamling 

utfördes genom 

individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer, 45-120 

min, inspelade med 

tillåtelse. 

Intervjuerna 

analyserades med 

en tolkande 

fenomenologisk 

analysmetod. 

6 slumpmässigt 

utvalda kvinnor 

av totalt 40 som 

behandlades vid 

en tidig gravid-

itetsavdelning 

(EPAU) på ett 

allmänsjukhus i 

Aug-Okt -00, 

kontaktades och 

erbjöds att delta i 

studien.  

6 kvinnor, 23-44 

år, som haft 

missfall i gv. 7-11 

deltog. 

Resultatet presenteras i 

form av 5 huvudteman: 

(1) På 

antenatalkliniken: 

Jämföra sig själv med 

andra gravida kvinnor. 

(2) EPAU: En speciell 

plats att besöka. 

(3) Dilation och 

skrapning: Varför har 

jag lämnats ensam? 

(4) Behov av att få 

förklaringar. 

(5) Behov av följsam 

eftervård. 

Hög  

 

Etiskt 

prövad 

och 

godkänd 

 

Etiskt 

resone-

mang 

finns 

 

 


